
Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ  

pro školní rok 2023/2024 

Zápis nových dětí do naši MŠ pro školní rok 2023/2024se uskuteční 
v termínu od 9.5. – 12. 5. 2023. 

1. Přihlášku – žádost o zapsání vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání – si stáhněte z webu 
MŠ a vyplňte údaje (možnost vyzvednout i v MŠ). 

2. Vyplněnou přihlášku podepište (oba zákonní zástupci dítěte). 

3. Část “ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte“ nechte vyplnit a potvrdit dětským 
lékařem vašeho dítěte. 

4. K přihlášce přiložte kopii rodného listu dítěte (bude Vám vrácena po kontrole zadaných 
údajů). 

5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu můžete doručit škole 
jedním z následujících způsobů: 

– poštou (rozhodující je datum podání na poště) na adresu MŠ Proseč 

– osobním podáním do MŠ v čase 8:00 – 13:00 hod v termínu zápisu 

– datovou schránkou, pokud je zákonný zástupcem vlastníkem datové schránky 

6. Žádost je možné podat i dalšími způsoby v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu. 

Poslední den doručení přihlášky dítěte do mateřské školy je 12.5.2023 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na 
webových stránkách školy a na nástěnce předmateřskou školou ihned po ukončeném 
správním řízení (7. 6. 2023). O přijetí či nepřijetí dítěte bude vyhotoveno písemné 
rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, 
správního řádu), Přijatým dětem nebude toto rozhodnutízákonným zástupcům předáno 
(můžete ale požádat o jeho vydání). V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno v písemné podobě nebo předáno osobně. 

 

 



 Kritéria pro zařazení dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 

  

Kapacita mateřské školy – 84 dětí 

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2023. O přijetí dítěte v jiném než řádném 
termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu 
školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti 
přijímány dle kritérií ředitelky školy. 

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ: 

1. Dítě 5leté(nar.1. 9.2017 - 31.8.2018), na které se vztahuje povinné předškolní 
vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu vpříslušném 
školském obvodu MŠ10 b                                          

2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019) – pokud mají místo trvalého pobytu v 
příslušném školském obvodu MŠ    8 b 

3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020) – pokud má místo trvalého pobytu v 
příslušném školském obvodu MŠ                                    6 b 

4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021) – pokud mají místo trvalého pobytu v 
příslušném školském obvodu MŠ      4 b 

5. Děti bez místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ                    2 b 

 

Doplňující kritéria: 

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost: 

1. Starší dítě před mladším 
2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ) 

 

 

 

 

 

  

 



Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání 

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve 
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 

 po dobu 4 souvislých hodin denně, 

 začátek povinné doby je 8:00 – 12:00 hod. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději 
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy 
písemně s uvedením důvodů absence. 

  

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 

1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 
dítěte do mateřské školy, 

2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 
školy speciální, 

3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. 

  

 individuální vzdělávání dítěte – dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, 
nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola 

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce 
května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), 
uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy. 

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání v mateřské škole, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při 
vzdělávání. 



Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v 
případě cizince místo pobytu dítěte, 

2.  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
3.  důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 
termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 
individuálně, nebo s nimi dohodnut. 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u 
ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí 
individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u 
ověření, a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 
dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 
opětovně individuálně vzdělávat.  

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen 
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Docházka v období povinného předškolního vzdělávání je osvobozena od úplaty. 

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným 
očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování 
podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Pokud je pro dítě předškolní 
vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let 
rozhoduje ředitelka školy individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií pro 
přijetí v případě volné kapacity MŠ. 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje 
ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě 
také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona). 

 


